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• C�u dài t�ng c�ng 100 mét  v�i s(c 

n'ng 1800 t�n.  

• M�t m-i c�u b�ng s�t n'ng 60 t�n ��
c 
n�i vào ��u c�u �� h��ng d.n c�u di 
chuy�n t� b� phía Nam �i qua hai tr� 
c�u & gi�a r�i ��n b� bên kia.  

• Sau khi hoàn t�t c�u s� thành m�t cây 
c�u 3 nh,p.  

• Xa l� ���ng Vòng Phía Tây ��
c 
�óng t� ���ng Edgars, Thomastown 

��n Xa l� Hume, Campbellfield �� b�o 
��m s an toàn cho m�i ng��i. 

Công trình Craigieburn: 

Toàn b� cô ng trình ��
c d trù s� hoàn t�t 
vào cu�i n/m 2005.Hi!n nay kho�ng 50 ph�n 
tr/m công tác �ã hoàn t�t. Sau khi hoàn t�t, 
ng��i s+  d�ng xa l� này s� ch" m�t �� 10 phút 
thay vì ph�i m�t 40 phút nh� m�i khi trong gi� 
cao �i�m qua Xa l� Hume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6. C�u �ã ��t vào v� trí 

Hoàn t�t công tác ��y c�u �'t trên hai tr� và 
n�i vào b� phía B�c 

  
NNgg����ii    ����pp    mm��tt    ll��nn    gg��pp  

(Trên  chuy�n xe  RER  Savigny - Paris, 
tháng 12 n�m 2000) 

 
M�t nàng  ��p  h�n  tr�ng r�m  muà  h�, 
Môi  ng�t  ngào  nh�  qu�  chín  trên  cây .  
Dáng  hình nàng  là  nh�a  s�ng  tràn  ��y 
Cu�  v�  tr�  gom  vào  trong  c�  th� . 

Tóc vàng  xõa   trên  b� vai  di�m  l� 
Là  su�i  m�  th�  m	ng  c�a   thi  nhân . 
Ánh  l�a  h�ng  trên  má  nh�  ân  c�n 
�ón  m�i  k   tình  si  vào  c!i  m	ng . 

 
Nàng  nh�  bi�n  v"i  sóng  gào  gió  l	ng, 
Nh�ng  con  thuy#n  du  t�  v$n  ra  kh�i ; 
Bao  hi�m  nguy  gian  kh%  �ã  quên  r�i, 
Ch&  còn  th'y  bóng  hình  ng��i  duyên  dáng . 

�ôi m�t  �ó : hai  vì  sao  sáng  l�n 
S(  d�n  ���ng  ��a  l�i  ��n  �am  mê, 
Nh�  Ki#u  x�a, trong  �au  �"n  não  n# 
�ã  vùi  l'p  m	t  ki�p  ng��i  T)  H�i. 

Chuy�n  xe  l�a, tr�"c  nhà  ga, d)ng  l�i,  
Paris  �ây : bao  k   xu�ng  ng��i  lên. 
Tôi  r�i  xe, lòng nh"  mãi  không  quên 
Cái  nhan  s�c  tuy�t v�i  khêu  gi  'y .  

 Tô  V�n 

 

Hình 5. M�i s�t 




